Lindsbergs kollektiv
Ansökan om rum
Datum för ansökan: _________

Beräknat inflyttningsdatum: __________

Sökandes fulla namn:____________________________________________________________
Adress:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Telefon:_______________________________________
E-post:________________________________________
Födelsedatum: Dag _____ Månad _______ År ________

Generell information:
Identifierar du dig som: Man _______ Kvinna ______ Annat ______
Sysselsättning:__________________________________
Student deltid:______ Student heltid:_____
Hur många timmar arbetar du i veckan?_______
Hur mycket tid kan du lägga på att arbeta med aktiviteter kopplade till Lindsberg?
_______________________________________________________________________________________________
Har du barn? 
Har du husdjur? 

__


Hur många/vilken ålder? ______________________
Hur många/vad? ______________________

Hur hörde du om Lindsbergs kollektiv? _________________________________
Är du skyldig någon obetald hyra? _________Har du blivit vräkt? ________ Om ja, varför?

Lära känna dig frågor: Bifoga gärna extra papper om du behöver mer utrymme.
Ge oss en kort introduktion där du berättar om dig själv och dina intressen!

Vilka sociala- och miljömässiga frågor engagerar dig?

Lindsberg har tre ledord: självtillit, solidaritet och resursbevarande. Vad tänker du om det?

Varför vill du bo på kursgården Lindsberg?

Hur länge tror du att du vill bo på Lindsberg?

Är du vegetarian? 



Om inte, är du bekväm med att bo i ett hushåll där kött inte tillagas?

Har du några speciella matpreferenser eller allergier?

Har du några särskilda behov vad gäller ljud/buller?
Behöver du något speciellt typ av boende? I så fall vilken typ?

Vad betyder kollektiv för dig?

Har du någon tidigare erfarenhet av kollektivt- eller gemensamt boende? Förklara.

Vilken erfarenheter och färdigheter tror du att du kan bidra med till kollektivet och kursgården? (T.ex. trädgårdsarbete,
renovering, VVS, el, bokföring, matlagning, sociala nätverk, sociala medier, stämningshöjare, etc.)

Hur tror du att Lindsberg kan berika dig?

Vilka svårigheter tror du att du kan ha med ett leva i kollektiv?

Som kollektiv har vi kommit överens om vissa saker för att alla ska trivas och må bra.
Dessa punkter definierar våra förväntningar kring deltagande, och alla medlemmar undertecknar det när de flyttar in.
Sammanfattningsvis skriver du under på att…

- Ansvara för ett städområde i huset varje vecka, samt dagligt underhåll av huset.
- Hjälpa till med uppvärmningen av huset (elda, hantera och beställa ved/flisning).
- Delta i matlagning.
- Aktivt delta i kollektivets husmöten (1 gång per vecka).

- Aktivt delta i organisationsdagarna ca 1 gång per kvartal
- Delta i styrelsemöten 1 gång i kvartalet
- Delta i husets gemensamma aktiviteter och arbetshelger.
- Se till kollektivets bästa när du fattar beslut.
- Inte missbruka alkohol och droger.
- Respektera vår nolltolerans mot våld.
- Ta itu med konflikter i ett tidigt stadie om de uppstår.
- Stödja Lindsbergs tre ledord: självtillit, solidaritet, resursbevarande.

Vad är dina tankar om dessa förväntningar?

Tack så mycket för din ansökan! Vi hör av oss till dig så snart som möjligt.
Tänk gärna på att besöka huset ett antal gånger för måltider och/eller aktiviteter så att du kan träffa alla som bor här!
Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig på telefon +46 (0) 23 43 030 eller mail lindsberg10@gmail.com.

